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miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă!
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Hotărâri ale Consiliului Local
al comunei Cenad
De la precedenta apariție a revistei „Cenăzeanul“
și până la predarea la tipar a numărului de față, Consiliul
Local a aprobat următoarele hotărâri:
l Hotărârea nr. 19 din 19 mai 2014 pentru aprobarea
Regulamentului privind criterile de eliberare a acordului
de funcţionare pentru agenţii economici care desfăşoară
activităţi de comerţ şi servicii de piaţă, inclusiv cele de
alimentaţie publică, pe raza comunei Cenad;
l Hotărârea nr. 20/19 mai 2014 privind aprobarea:
t înființării serviciului public de colectare-transport deşeuri
la nivelul judetului Timiș, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Deșeuri Timiș (ADID), în scopul delegării de gestiune;
t gestiunii delegate prin concesiune a serviciului-public
de colectare transport deşeuri menajere din județul Timiș, ca
modalitate de gestiune a serviciului la nivelul ADID;
t studiului de oportunitate în vederea delegării de gestiune
prin concesiune a serviciului public de colectare - transport deșeuri
menajere din județul Timiș;
t regulamentului de organizare și funcționare a serviciului
public de salubrizare din județul Timiș, în special pentru activităţile
de colectare-transport;
t documentației de atribuire privind concesionarea serviciului public de colectare-transport deşeuri municipale menajere în
judetul Timiș.
l Hotărârea nr. 21/ 19 mai 2014 privind acordarea
unui mandat special reprezentantului comunei Cenad
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Deşeuri TIMIŞ.
Facem precizarea că documentele în cauză se pot
consulta pe larg la sediul Primăriei Cenad.
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Cenăzeanul nr. 3/2014

Întrebări pe adresa Primăriei
Răspunde: Nicolae Crăciun, primarul comunei
Cenad.
1). Nu demult, Cenadul s-a aflat în atenția massmedia pe tema terenului unde ar fi trebuit să crească
acum o pădure. Care este poziția dvs. în acest sens?
Mă bucur că mi-ați pus această întrebare și va rog
ca în viitor să nu ezitați a-mi pune orice fel de întrebări, vă
răspund cu sinceritate și plăcere. Referitor la proiectul de
împădurire vă pot spune ca au fost executate toate lucrările
prevăzute în proiect, au fost recepționate parțial lucrările
executate, au fost supervizate de o echipă de control de la
Administrația Fondului de Mediu București și abia după
aceea au fost achitate. Actul de constatare a calamității a
fost întocmit de către reprezentanți de la I.T.R.S.V. Timiș
în urma vizitei în teren, reprezentanți care au participat
și la recepția parțială a lucrărilor. Descinderea care a
avut loc la sediul Primăriei a vizat ridicarea și verificarea
documentelor din dosar, la initiativa mass-media și a
așa-zișilor binevoitori care au prezentat eronat situația în
legătură cu acest proiect. Singura „culpă“ pe care o am
în realizarea acestui proiect este faptul că nu a plouat în
perioada iunie septembrie 2012. Precizez că în anul 2012 au
fost calamitate toate proiectele de împădurire din județele
Timiș, Caraș-Severin și nu numai. În situația în care mă
simțeam vinovat în vreun fel, îmi dădeam instantaneu
demisia. Consider că am onoare și verticalitate. Din
păcate, am fost judecat deja de mass-media în seara în
care au fost ridicate documentele, fără ca aceasta să fi
cunoscut conținutul lor. De asemenea, am fost judecat și
de unii concetățeni care, la fel, nu au mai avut răbdare să
aștepte vreun verdict. În încheiere, aș vrea să le transmit
celor care-mi vor „binele“ că îi voi trata la fel ca pe toți
cetățenii din comună indiferent de opțiunea lor. Mie nu
mi-e frica de nimic decât de judecata divină și de această
judecată vom avea cu TOȚII parte. În situația în care faci
anumite afirmații despre o persoană ar trebui să te gândești
că respectiva persoană are familie, prieteni, cunoștințe și a
realizat anumite lucruri în viață.
2). Criza economică a lăsat Cenadul fără un nou
cămin cultural. În ce situație se află acum respectiva
investiție?
Referitor la realizarea Casei de Cultură, această
lucrare bate pasul pe loc pe motiv că nu suntem încă în
posesia unei sentințe definitive și irevocabile în legătură
cu rezilierea contractului cu firma spaniolă. Pe data de 19
iunie se pare că este ultima înfățișare, iar după aceea putem
demara lucrările de contractare cu un alt constructor.
Pentru anul 2014 avem alocată suma de 1.700.000 lei, bani
cu care vom închide lucrarea, urmând a fi realizate ulterior
doar finisările.
3). O parte din străzile Cenadului au fost
asfaltate. Care va fi soarta celorlalte, încă neasfaltate?
Continuarea lucrărilor de asfaltare este o prioritate
pentru noi, care depinde însă foarte mult de finanțările
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europene pentru perioada
2014-2020. Suma necesară
pentru lucrările de asfaltare se
ridică la aproximativ 2.600.000
euro, o sumă pe care nu vom
putea s-o alocăm numai din
bugetul local. În prezent,
România
negociază
cu
Comisia Europeană măsurile
și sumele care vor fi finanțate
în perioada sus-amintită.
4). În cele din urmă,
Cenadul
a
externalizat
serviciile de alimentare cu
apă a localității. Care au fost
motivele?
Serviciul de alimentare cu apă va fi externalizat
în perioada următoare către
operatorul regional „Aquatim“
Timișoara.
Această externalizare
are la bază mai multe motive
și anume: gestionarea unui
serviciu public de către
Primărie devine tot mai
dificilă din punct de vedere
al protecției mediului, al
calității apei, al investițiilor
care urmează a fi realizate în
infrastructura de apă. Primăria
nu dispune de laborator de
analiză a apei, nu dispune de
specialiști care să monitorizeze
alimentarea cu apă și canalizare
și suntem vulnerabili a fi
sancționați contravențional
pentru aceste aspecte. Mai mult
decât atât, în situația externalizării serviciului public de
alimentare cu apă și canalizare, operatorul regional poate
accesa fonduri europene în baza Masterplanului existent
la nivel județean pentru realizarea acestor investiții, asa
cum se întâmplă și acum în zona urbană a județului. În
aceste condiții, Primăria poate atrage sume din fonduri
europene pentru alte obiective de infrastructură cum ar
fi, de exemplu, asfaltarea străzilor. Prin externalizarea
serviciului se dorește și o disciplinare a plății din partea
consumatorilor a serviciilor prestate, în sensul că plata se
va face lunar și nu vor mai fi restanțe la plată. Dacă o mare
parte dintre cetățeni își plătesc datoriile către Primărie,
există și o parte de rău platnici care au sume restante destul
de mari și care își aduc aminte de Primărie doar când au
nevoie de câte ceva. Prețul apei furnizate precum și a apei
deversate în canal va crește odată cu externalizarea, dar
făcând o comparație simplă și anume o sticlă de Cola costă
6 lei, iar 1.000 litri apă costa 2,7 lei, putem afirma că totul
este în limita suportabilului.
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5). Care sunt proiectele comunei în ceea ce
privește accesarea de fonduri financiare necesare
Cenadului?
Prioritățile administrației locale în ceea ce privește
investițiile în perioada următoare sunt:
- realizare Casa de Cultură;
- turnat trotuare, realizat podețe, pavat șanțuri de
scurgere pe tot traseul drumului național;
- asfaltare străzi;
- reabilitare sistem alimentare cu apă și extindere
canalizare;
- realizare pistă cicloturism;
- realizare sat de vacanță în Pădurea Cenad.
Pentru primele două obiective există alocari de
sume în bugetul local pentru anul 2014, iar pentru restul
obiectivelor vom încerca să accesăm fonduri europene.

Dușan Baiski
Cenăzeanul nr. 3/2014

Actualitate

Școală

Festivalul-concurs
,,Lada cu Zestre“,
ediția a VIII-a, etapa zonală
Duminică, 23 martie 2014, a avut loc Festivalul
concurs ,,Lada cu Zestre“ etapa zonală, care s-a desfășurat în
zece localități din județul Timiș, printre care și Sânnicolau
Mare, aici participând reprezentanții localităților: Lovrin,

Periam, Dudeștii Vechi, Beba Veche și Cenad. Din Cenad
a lat parte Corul Bisericii Ortodoxe Române, condus
de dirijorul Dogojie Ioan. De asemenea, artă culinară
cenăzeană a fost prezentă prin Georgeta Cucu, cu „Pogăciță
cu jumere“ și „Păsulă scăzută cu pârgălaș“. Felicitări
participanților pentru prestanța și profesionalismul de care
au dat dovadă în urma calificării la etapa județeană, care
va avea loc pe data de 31 mai 2014, la Centrul de Artă și
Cultură Timiș. Le urăm succes!

Dorin Dronca

Inaugurare la Cenad

Adio, școala noastră dragă!

Duminică, 10 august 2014, după slujba festivă ce va
avea loc la Biserica romano-catolică din Cenad cu începere de la ora 10, va urma ceremonialul dezvelirii unei
pietre memoriale, cu rugăciuni și binecuvântare, cu participarea unor clerici de diferite confesiuni r e l i g i o a s e .
C eremonia de inaugurare va fi completată de o fanfară
din Timișoara. Acțiunea este organizată de către Consiliul Comunității Germanilor Originari din Cenad (HOG
Tschanad) și Primăria Cenad.
Pentru veșnică onoare,
eternă pomenire și în memoria
tuturor germanilor care au trăit
vreodată în Cenad, comunitatea
germanilor originari din Cenad
a decis să ridice această piatră
comemorativă în centrul comunei, în fața Bisericii romanocatolice. Conform cunoștințelor
noastre actuale, acesta va fi
primul monument de acest gen
din Banat. Acesta va avea formă
de obelisc, din granit negru lustruit, cu o înălțime de trei metri. Pe partea din față și pe cea
din spate a obeliscului va figura
următoarea inscripție bilingvă româno-germană:
„Zum Gedenken an die 22.500 Deutsche die hier
geboren, gelept und zur Gestaltung und zum Erbluhen
dieser Gemeinde, seit dem Jahre 1764 - bis heute, beigetragen haben.“
„În memoria celor 22.500 de germani care aici
s-au născut, au trăit și au contribuit la înființarea și
înflorirea acestei localități din anul 1764 - până azi.“
Este de așteptat și de dorit ca la această ceremonie să
participe cât mai mulți consăteni și prieteni din țară, dar și
de peste hotare.

Încă un an școlar rămâne în urmă, încă o generație
își ia zborul din cuibul acesta în care au primit puterea
și înțelepciunea de a merge mai departe, încă o vacanță
binemeritată ne așteaptă pe toți. Am meritat-o din plin,
fiindcă am dat cu toții de la sine tot ce am avut mai bun în
noi, tot ce am putut.
Dacă tragem linia vom observa că avem cu ce ne
mândri:
• rezultate bune la învățătură,
• promovabilitate mai bună,
• rezultate remarcabile la activități extracurriculare.
În „Săptămâna altfel“ am descoperit că avem copii
interesați de diferite ramuri sportive ca: șah, tenis de masă,
mers pe role, cros, etc., de asemenea avem buni pictori,
sanitari, ecologi, bucătari, poeți, iubitori de turism și artă.
Toate acestea sunt lucruri de laudă, dar cel mai mult
ne mândrim cu premianții noștri, pentru care Primăria
Comunei Cenad și Consiliul Local au pregătit și în acest an
premii sub formă de cărți. Pentru primii trei cei mai buni
din școală s-au pregătit premii speciale, iar noi suntem
mândri că avem elevi cu medii generale anuale foarte mari
și avem elevi mai mulți decât premii, astfel că ne luptăm să
fim cu toții mai buni, să merităm premiul cel mare.

Pauline Huschitt
A văzut lumina tiparului încă o carte dedicată Sf.
Gerard de Cenad.
Sâmbătă, 31 mai, ora 16, la standul Editurii „Muzeul
Literaturii Române“ din cadrul Salonului Internațional
de Carte Bookfest 2014, a fost lansat volumul cu titlul
„Tezaurul scufundat. Din viața și opera Sf. Gerard de
Cenad“ de Radu Cernescu.
Beneficiind de o prezentare generală de prof. dr.
Alexander Baumgarten și o postfață de scriitorul Ioan
Buduca, cartea își propune să scoată la lumină interesantele deschideri polisemice ale lui „Deliberatio supra
hymnum trium puerorum“, deschideri în primul rând
filosofice, dar nu la urmă istorice, teologice și lingvistice.
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Despărțirea de absolvenții clasei a VIII-a a fost
emoționantă și plină de așteptări și speranțe. Cu lacrimi
în ochi, aceștia si-au luat rămas bun de la colegi și dascăli,

de la diriginți și clasa în care și-au petrecut patru ani de
neuitat. Colegii lor mai tineri le-au urat succes în viață și
i-au rugat să nu uite nicicând să fie copii. Doamna director
i-a prezentat ca pe o generație rebelă, dar cu multă dragoste
și cu multă ambiție. Această ambiție să-i călăuzească pe
drumul succesului, să-și vadă fiecare visul implinit.
Succes tuturor, vacanță plăcută elevilor și dascălilor!

Prof. Slavka Bojin

Concurs de matematică

Ziua Eroilor

În preajma zilei de 1 iunie, în localitatea Variaș
se organizează, anual, un concurs de matematică,
„Sărbătoarea matematicii varieșene“, pentru elevii claselor
a IV-a care doresc să-și măsoare puterile cu cei mai buni.
Și de această
dată, Cenadul a fost
prezent cu un număr de
patru elevi și anume:
Cseke Antonio, Jijie
Iulian, Maxim Paul,
Sârbu Robert. Emoțiile
au fost prea mari pentru
acești voinici, astfel că
cele mai neînsemnate
greșeli le-au adus câte 2 și 3 puncte în minus din râvnitul 10.
Activitatea s-a încheiat în acordurile muzicii şi ale
dansului, o adevărată atmosferă sărbătorească, unde toţi
elevii au fost recompensaţi cu diplome de participare şi
premii.
Oricum acest concurs a fost un câştig, deoarece
acum au înțeles că nimic nu trebuie tratat cu indiferență și
superficialitate, și că orice greșeală, cât ar fi de mică, este
in defavoarea lor. Pe de altă parte, cu această ocazie au
reușit să cunoască și alți copii care au aceleași interese ca
și ei și chiar să lege prietenii.
Nu ne rămane decât să le urăm succes în continuare!

Începând din 1920, comemorarea eroilor căzuţi în
război - Ziua Eroilor - se organiza în fiecare an, de Ziua
Înălţării Domnului, la 40 de zile după Sfintele Paşti, în general în luna mai. Toate actele normative ulterioare, până
în anul 1948, au menţinut
prevederea
sărbătoririi Zilei Eroilor în Ziua
înălţării Domnului și au
acordat acestei zile statut
de sărbătoatre naţională.
Legiferarea acestei comemorări a fost determinată atât de tradiţia
creştină, proprie poporului român, cât şi de prevederile unor articole ale Tratatului
de pace de la Versailles care, printre altele, impuneau naţiunilor foste beligerante întreţinerea mormintelor tuturor
ostaşilor îngropaţi pe teritoriile statelor respective.
Programul festivităţilor era propus de societatea
„Mormintele eroilor căzuţi în război“ - din 1927 denumită
societatea „Cultul Eroilor“ - în colaborare cu autorităţile
locale şi aprobat chiar de Consiliul de Miniştri. În anii
dintre cele două războaie mondiale, pentru cinstirea
celor căzuţi şi comemorarea glorioaselor acte de eroism
naţional, s-au construit monumente şi plăci comemorative,
în aproape toate localităţile ţării.

Prof. înv. prim. Zoran Erdei

Prof. Cristina Pacev
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Sărbătoare
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Rusaliile la Cenad - Ziua de hram a Bisericii Ortodoxe Române
Strămoşii noştri au ales această zi de sărbătoare
pentru Biserică desigur datorită importanţei sale deosebite.
În fiecare an are ţinerea în a cincizecea zi de la Învierea
Domnului, de la Paşti, numită mai fiind şi sărbătoarea
Cincizecimii. Este ziua în care, potrivit cuvintelor
Mântuitorului adresate apostolilor la Înălţarea Sa la cer,
le-a cerut să nu se depărteze de Ierusalim deoarece ,,se vor
îmbrăca cu putere de sus“.

Această profeţie s-a împlinit în doar zece zile, când
ucenicii fiind împreună, s-a auzit un sunet ca de vijelie ce
se apropie iar asupra lor nişte limbi ca de foc; era semnul
văzut al pogorârii Sfântului Duh. Ca lucrare imediată, de
schimbare asupra apostolilor, a fost vorbirea lor în ,,limbi“
– graiuri noi pentru ei - dar cunoscute şi înţelese pe deplin
de iudeii veniţi din diaspora la marea sărbătoare iudaică.
Iar ca lucrare în timp, a fost răspândirea creştinismului
,,până la marginea lumii“.
Revenind în contemporaneitate, ne bucură această
zi ce marchează ziua de naştere a bisericii noastre.
Potrivit obiceiului, ziua de Rusalii găseşte locaşul
bisericii împodobit cu ramuri de stejar, fapt ce are o
profundă semnificaţie, făcând o arcadă peste timp şi
legând simbolic Vechiul Testament de Noul Testament;
în Vechiul Testament Sfânta Treime se arată patriarhului
Avraam la stejarul Mamvri, prevestindu-i naşterea unui fiu
mult aşteptat, iar în Noul Testament, a doua zi de Rusalii
este închinată Sfintei Treimi. Ramurile de stejar sunt luate
de credincioşi, fiind puse apoi la icoanele ce le împodobesc
casele.
Ziua de sărbătoare a fost aşteptată cu multă emoţie
atât din partea credincioşilor dar mai ales a naşilor. Am
fost onoraţi în acest acest an de năşia familiei Ciurte –
Alexandru cu Maria şi Dan cu Ramona şi fiica lor IannaMaria. Prin strădania dumnealor a fost ridicată în curte
bisericii o frumoasă cruce de marmoră şi totodată restaurat
gardul împrejmuitor de la curtea bisericii. La slujba de
tăiere a colacului cu acest prilej au fost sfinţite darurile
naşilor de către un sobor de preoţi având ca protos pe
Preaonoratul părinte protopop de Sânnicolau Mare Gh.
Sutac, alături de care au mai slujit preotul Gh. Chiriac
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tot din Sânnicolau Mare, preotul ortodox sârb din Cenad,
Radoslav Stoicov, preotul Daniel Hlodec, fiu al satului
şi parohul Gh. Covaci. Au luat parte ca invitaţi şi preoţii
din Cenad Gh. Berciu – greco-catolic, şi Petru Velciov,
romano-catolic. De asemenea au fost prezenţi invitaţi din
partea Primăriei Cenad.
Potrivit obiceiului, busuiocul de Rugă a fost
înmânat familiei Niglaş Iosif cu Mihaela şi fiica lor

Doroteia care şi-au manifestat în mod public dorinţa de a
fi naşii Rugii anului viitor. A urmat o agapă frăţească unde
ne-am întreţinut cordial naşii, preoţii precum şi rudele
acestora.
Dumnezeu să ne ţină în pace şi sănătoşi iar la
anul să ne vedem tot aşa.

Pr. Gheorghe Covaci

ofrande: alimente si trandafiri pentru îmbunarea sufletelor
celor dispăruţi). Din punct de vedere bisericesc, această
sărbătoare este considerată ca fiind ziua de naştere a
Bisericii creştine.

În cinstea acestei sărbători, tinerii din Cenad au
hotărât să pregătească un scurt spectacol artistic, îndrumaţi
de profesorii lor, Marioara Clișic, Rozalia Velciov, Oana
și Zoran Erdei, și sprijiniţi și încurajaţi de domnul primar
Nicolae Crăciun.
Acest spectacol și-a dorit a fi și o acțiune caritabilă,
întrucât protagoniştii lui și-au propus să sprijine secţia de
Pediatrie a Spitalului Orăşenesc Sânnicolau Mare. „Este
o mare greşeală să nu faci nimic, crezând că ceea ce poţi
face este prea puțin“. Aceasta a fost deviza de la care au
pornit tinerii cenăzeni.
Programul a fost unul diversificat, s-au implicat cât
mai mulţi, pentru a arăta că ştiu să îmbine armonios utilul
cu plăcutul:

Programul artistic
Sărbătoarea de Rusalii sau Pogorârea Sfântului
Duh este o sărbătoare creştină importantă, care se ține
întoteauna duminica, la 50 de zile după Paşti.

Rusaliile sunt o străveche sărbătoare preluată din
mitologia romană (Sărbătoarea Trandafirilor, se aduceau
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Iubesc muzica – ştiu să danseze
Iubesc cântecele – știu să cânte
Iubesc sportul – ştiu să facă mişcare
Programul a fost deschis de echipa de dansuri
populare a comunei Cenad „Mlădițe cenăzene“, care a
adus in fața publicului cenăzean sorocul, specific Banatului
de pustă. Au fost instruiți de dna prof. Oana Erdei. Au
urmat câteva cântece populare româneşti interpretate de
Alexandra Doroghi. Elevii clasei a II-a A au pregătit un
program sportiv, îndrumaţi de dna înv. Rozalia Velciov.
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Alături ne-a fost și echipa de tamburași din Cenad,
„Mali bećari“, conduși de profesorii lor dnii Marko
Bugarin, Augustinov Endre și Teodor Raicici. Și pentru
a rămane în aceeași atmosferă mirifică a muzicii sârbești,
echipa de dansatori a comunei Cenad, „Mlădițe cenăzene“
a prezentat publicului, de data aceasta, o suită de dansuri
populare sârbești, coregraf, dna prof. Oana Erdei.

Deoarece în comuna noastră conviețuiesc armonios
mai multe naționalități, au urcat pe scenă și maghiarii, care
au prezentat publicului spectator un dans popular specific
etniei. Au fost instruiți cu măiestrie de d-ra înv. Noemi
Farcas.
În program au mai evoluat elevii clasei a II-a B, care
au prezentat un dans country, încurajați de dna prof. Oana
Erdei, ca mai apoi pe scena să urce clasa a IV-a B, cu un
dans sălbatic, conduși de dl prof. Zoran Erdei.
Un dialog frumos între
cântec și dans au prezentat și
elevii: Denisa Cocoiag, Toader
Grad, Ciprian Pomuț și Mădălin
Pană.
Echipa de majorete a d-nei
Marioara Clișic a pregătit un
punct artistic deosebit.
În încheierea programului
artistic, invitatul special, Denis
Bejenaru, s-a prezentat cu un dans
electro. A participat la „Românii au
talent“ din mai multe motive. A vrut
să dovedească, în primul rând pentru sine, că poate face mai mult
chiar dacă nu are multiple posibilităti, și a mai vrut să dovedească
și celorlalţi că nu contează cum arăţi și de unde eşti, contează să
faci ceea ce-ți place și ceea ce te defineşte pe tine ca persoană.
Tinerii cenăzeni au dat dovadă de inițiativă, seriozitate,
implicare emoțională, maturitate; au cerut ajutor când au întâlnit
un obstacol și s-au străduit să ofere privitorului un rezultat al
muncii lor cât mai bun.
Seara a continuat cu un program de muzică populara
aleasă, dar și cu muzică pentru tineret, alături de formația BIOS.
Mulțumiri organizatorilor care au creat condiții
foarte bune pentru desfășurarea programului artistic, cât și
pentru seara minunată care a urmat după program.

Prof. înv. prim. Oana Erdei
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Interviu

Pagina sârbilor cenăzeni

„A venit bunica din Cenad şi ne-a... furat“

Храмовна слава у Чанаду

- Interviu cu Țvetko Mihailov, fost deportat în Bărăgan - Stimate domnule Țvetko Mihailov, cine sunteți
dumneavoastră?
- Să încep cu începutul. Sunt născut în comuna
Saravale în anul 1947. Mama era din Cenad, iar tatăl din
Saravale. Fiind primul nepot al bunicilor mei din Cenad,
am fost îndrăgit de ei şi mergeam adesea la Cenad cu
mare bucurie şi drag. Ca atare, legătura mea cu Cenadul
este foarte strânsă. Mă consider un fiu al acestei comune
frumoase şi prospere. Aici am petrecut câţiva ani ai
copilăriei mele şi păstrez cele mai frumoase amintiri din
acea perioadă.
- Ați cunoscut una dintre cele mai negre și
zbuciumate perioade din istoria recentă a României:
deportarea în Bărăgan. Ce vă mai amintiți din acea
nefastă zi de Rusalii?
- Legat de deportarea în Bărăgan, pot spune că
am fost marcat toată viaţa de acele nefaste evenimente,
rămânându-mi în mintea mea de copil clişee şi imagini de
neşters, putând relata şi acum, după atâţia ani, întâmplările
trăite atunci. Tatăl meu a fost arestat în aprilie 1950 ca
titoist, pentru delictul de a fi răspândit publicaţii interzise
de regimul comunist. Mama, fiind însărcinată cu sora
mea, care s-a născut în luna mai 1950, toţi trei am venit
la Cenad, la părinţii din partea mamei. În ziua de Rusalii,
mama a aflat că se „ridică“ oameni din satele bănăţene şi
se îmbarcă în trenuri de marfă. Ne-a luat în braţe şi fuga
acasă, la Saravale. Acolo, casa noastră a fost sigilată şi nu
puteam intra. Mergând la Sfatul popular pentru lămuriri
și fiind şi noi pe lista deportaţilor, am fost îmbarcaţi cu
ultimele convoaie, spre o destinaţie necunoscută.
- Dar din anii petrecuți printre ciulinii Bărăganului?
- În Bărăgan am fost aruncaţi în plin câmp, lângă
o căpiţă de spice de grâu, înconjuraţi de armată şi miliţie.
Din cauza lipsurilor îndurate, sora mea de un an şi câteva
luni s-a îmbolnăvit de dizenterie, fiind în pericol să moară.
Numai norocul divin a fost că în vechea comună din
apropiere a fost un spital şi aşa am fost salvaţi. Dar spre
toamna aceluiaşi an a venit bunica din Cenad şi ne-a...
furat, cu complicitatea unui consătean, pe noi, copiii, iar
mama a rămas acolo. Bunicul nostru din Cenad, fiind un
paore cu 10 ha de pământ, a avut o gospodărie onestă,
unde am reuşit, prin grija celor din casă, să ne refacem şi să
supravieţuim calvarul Bărăganului. După un timp, am fost
descoperiţi şi miliţia ne-a izgonit din nou în Bărăgan. Aici
am ispăşit în continuare soarta celor deportaţi. Neputând
să ne ridicăm o casă, am fost cazaţi într-o cămăruţă din
dispensarul satului Bumbăcari, construit de deportaţi.
Aici am început şcoala cu nişte dascăli minunaţi, care au
contribuit la educaţia noastră, a copiilor deportaţi, fiindcă
noi toţi de acolo împărtăşeam aceaşi soartă de oameni
vitregiţi ai regimului de atunci. Viaţa în Bărăgan a fost
grea, cu nenumărate lipsuri și boli. Oamenii au fost legaţi
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de aceaşi soartă, s-au solidarizat puternic, nu se ţinea cont
de starea socială şi etnică. Ca exemplu pot să dau faptul
că în trei luni, din august până în noiembrie 1951, s-au
construit de către deportaţi peste 9.500 de case, cu mijloace
rudimentare, în cele 18 localităţi ale deportaţilor în Bărăgan.
Am reușit astfel să ne salvăm vieţile de iarna năprasnică ce
avea să fie. Exemple despre această solidaritate umană pot
fi multe…
- Ce-ați mai găsit, la reîntoarcere, în casa dvs.?
- Eliberarea din Bărăgan s-a petrecut astfel: plecarea
masivă din Bărăgan a început cu sârbii, spre sfârşitul anului
1955, şi a continuat până în cursul anului 1956 cu toţi cei
deportaţi din vestul ţării (din Banat şi parte din Oltenia,
adică toate localităţile din vecinătatea cu Iugoslavia pe o
adâncime de 25 de km.) Acasă, la Saravale am găsit casa
devastată, acolo fiind cazaţi un timp nişe militari. S-a luat
tot ce s-a putut lua. Am început din nou cu începutul. Încă
din Bărăgan, mama a înaintat divorţ şi fiecare din soţi a
avut propria cale în viaţă. Eu am rămas la tata, la Saravale,
iar sora la mama, la Cenad…
- Ați fost implicat în scrierea unei cărți
monumentale despre istoria sârbilor din România:
„Sârbii din România în vremea comunismului“, în care
sunt redate și fișele de deținuți politici ale mai multor
sârbi din Cenad. La ce lucrați acum?
- După zeci de ani de la tragicele evenimente din
perioada regimului comunist, am considerat de datoria mea
să cuprind într-o carte suferinţele îndurate de conaţionalii
mei în închisorile comuniste, cuprinzând perioada 1950
până la 1965 şi ceva mai târziu. Am găsit aproape o mie de
foşti deţinuţi politici sârbi, redând în contextul perioadei
respective aspectele trăite de aceştia. Acum sunt implicat
în două proiecte privind memoria colectivă a istoriei
recente. Deoarece pentru deportaţii din Bărăgan nu există
un muzeu memorial ca pentru foştii deţinuţi politici, s-a
pornit iniţiativa, din partea mai multor factori decizionali,
de construire a unui astfel de Memorial al Deportaţilor
în Bărăgan în fosta localitate a deportaţilor, la Fundata,
lângă Slobozia. Acolo s-a concesionat un teren de 15.000
mp, unde se doreşte a se prezenta aspecte din viaţa trăită
în timpul deportării. Dacă totul va fi bine şi cu ajutorul
lui Dumnezeu, acesta va putea fi funcţional în anul 2016.
Alt proiect este o nouă ediţie, completată, a cărţii „Sârbii
din România în Golgota Bărăganului“, pentru că avem
noi informaţii descoperite în arhive despre fenomenul
deportării.
- Ce le urați cenăzenilor?
- Le doresc concetăţenilor mei să-şi păstreze în
continuare spiritul de cenăzeni, de oameni harnici, mândri,
întreprinzători şi solidari, cu multă sănătate. Aşa să ne ajute
Dumnezeu!

A consemnat: Dușan Baiski
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Као што се зна,
дан 22-гог маја је дан
када наша Мајка Црква
слави свој рођендан.
Тога се дана реже
славски колач, обавља
се храмовна литургија
и части се кум, који
својим присуством и
приносом увеличава
свеопшто славље.
Преподневну
литургију служио је
месни парох Радослав
Стојков, док му је на
јектеније одговарао
наш појац, Веселин
Илин, уз помоћ
Милана Данилова.
Поподне, са почетком у 17 часова, одржало се резање колача, у црквеној порти. За колач и кољјиво
побринули се овогодишњи кумови, мала МелинаДејана Плавошин и њена породица.
Резање колача обавили су: месни парох,
Радослав Стојков; семиклушки парох, Дина Чоков;
парох дешчански, Светомир Миличић и Ковач
Георгије, румунски месни парох.
Свечаном резању колача присуствовали су
и многобројни гости из Мађарске, из околних села
као и руководство општине и представници месне
организације Савеза срба у Румунији.

културни програм, чији је главни организатор Оана
Ердеј, учитељица опште школе у Чанаду. Под њеним
директним упутством, ђаци наше школе извели су
сплет српских народних игара из нашег дела Банат.
Играло се ту мало и велико коло, сељачица, мађарац,
па шестица и жикино. Плело се и надигравало уз
подршку публике у којој су се налазили многобројни
родитељи, баке и деке, тетке, чике и стрине.

Уз играче, наступали су и мали тамбураши
(између 6 и 13 година). Њих учe и подучавају: Марко
Бугарин, Ендре Аугустинов и Тодор Рајчић, врсни
тамбураши Батиних Бећара. Уз тихе звуке тамбурице,
наступале су солисткиње, Тања Влашшић и Амира
Микулеску. Била је то лепа представа за свачији укус,
а до касно у ноћ, све весељаке веселио је Гера–бенд из
Кикинде.

Проф. Славка Божин

...Хлеб наш насушни
дај нам данас... (VI)

Славску ружу и кумство за следећу годину,
преузели су чланови МО Савеза Срба у Румунији,
на челу са њиховим председником, Димитријем
Сивачким.
После резања колача, у дворишту српског
клуба, млади чанаци су приказали веома успешан
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После обављеног чина венчања, при
изласку из цркве, младенце посипају житом
да би им живот био изобиљан и плодан.
У Чанаду и Сенмиклушу сам видела да се житом
посипа када из авлије износе ковчег са мртвацем, а то
да би у тој кући поново “клијало” и живот се настављао.
Положника (полаженик) на Бадње јутро домаћица
посипа зрневљем жита (које се у ситу налази).Она
говори посипајући: “Колико зрна, толико пилића,
ћурића, прасића, јагањаца...”док у исто време он
опонаша ономатопеично звуке живине, стоке.
Жито се ставља и у посуди у којој се свећа божићна
забада.Чак се и стењак свеће забада у то жито да би
се угасио и том се приликом погађа шта ће родније
бити до јесени (јечам, овас, пшеница, кукуруз).
(Наставак у следећем броју)

Јаворка Марков Јоргован
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Promovarea Cenadului - În limba germană

Tschanad (Cenad)
Die Gemeinde Cenad, Nachfolgerin der antiquen
Urbs Morisena liegt im Westen des Kreises Timis, am
linken Ufer des Flusses Mures (Marosch) an der Grenze
zu Ungarn. Im Nordosten grenzt sie an das Dorf Igris, im
Südosten an das Dorf Saravale, im Süden an die Stadt
Sânnicolau Mare, im Südwesten an die Gemeinde Dudestii
Vechi und im Westen an Beba Veche.

Der Ort befindet sich auf der Nationalstraße DN6,
diese überquert den Ort in Richtung Grenzübergang
Cenad, auf 8 km Entfernung gelegen. Cenad ist der einzige
Grenzübergang des Kreises Timis nach Ungarn.
Die menschliche Präsenz auf dem Territorium
der Gemeinde Cenad ist schon seit der Jungsteinzeit
nachgewiesen, von vor etwa 7000 Jahren. Archäologische
Kulturen der Art Stančevo-Criş, Vinča, Tisa und
Tiszapolgar beweisen durch Entdeckungen in mehreren
Punkten die Konsistenz der menschlichen Besiedlung zu
jener Zeit.
Aus der nächsten Zeit, der Bronzezeit gibt es
archäologische Funde häuslicher Gegenstände
und
Bestattungsurnen. Die Römerzeit ist gut vertreten durch
zahlreiche Entdeckungen, sowohl Keramik, Werkzeug,
Bausteine aus verschiedenen Bauten stammend, welche
den Stempel einiger der römischen Militäreinheiten tragen,
aber auch Münzen von verschiedenen römischen Kaisern
geprägt. Später haben weitere Funde den byzantinischen
Einfluss bestätigt und die Existenz einer Siedlung in dem
VIII.-IX. Jahrhundert n. Chr.
Bei der Kristallisation des Feudalismus, Organisation
der Fürstentümer, der Woiwodschaften und der Länder
hatte Banat eine äußerst wichtige Rolle, im Banat bekam
Cenad die Rolle der Hauptstadt.
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Călătorii
Das erste Kloster auf dem Gebiet des heutigen
Rumäniens gab es um das Jahr 1002 in Cenad, es hatte
den Kirchtag /Schutzheiligen „Hl. Johannes der Täufer“
und war ein Kloster morgenländischer Mönche. In Cenad
wurde 1030 die erste Schule auf dem Territorium des
heutigen Rumäniens gegründet, die Unterrichtsprache war
Latein.
Nach der Eroberung der Festung und der Stadt
Morisena durch die Ungarn unter der Führung des Königs
Stefan änderte die Stadt ihre Namen in Cenad (Csanad).
Hier wird das Bistum Cenad gegründet, der erste Bischof
wird der in Venedig geborene Ger(h)ard de Sagredo, heilig
gesprochen im Jahr 1083. Gerard aus Cenad wird als erster
Schriftsteller des Territoriums des heutigen Rumäniens
betrachtet.

Die Eroberung des Banats durch die Osmanen
führt zur Verringerung der Bedeutung des Ortes und
den Umzug des Bistums nach Szeged und danach nach
Timisoara.
Heute gibt es Sehenswürdigkeiten in Cenad die das
Interesse der Touristen wecken, es gibt ein Heimatmuseum,
die Statue des Hl. Gerard (vor der römisch-katholischen
Kirche aufgestellt) ein Freilichtmuseum der Technik
zur Beförderung mit von Tieren gezogenen Fahrzeuge,
Alles befindet sich auf der Hauptstraße, sowie auch
ein Nonnenkloster mit dem Namen Morisena, vor der
Gemeinde Cenad (von Sânnicolau Mare/Groß-SanktNikolaus kommend), links der Straße DN6 gelegen.

Heimatmuseum
Das Museum wurde am 3.Dezemner 2005 während
der Feier des Kulturvereins „Concordia Cenad“ aus dem Ort
eingeweiht und befindet sich in einem Gebäude aus dem
Jahr 1890. Das Museum enthält eine Sammlung von über
200 Gegenstände der Volkskunde und Lokalgeschichte
und stammen aus Spenden der örtlichen Bevölkerung. Die
Exponate sind Zeugnisse der lokalen Geschichte von der
Jungsteinzeit und bis zur Einsetzung des Kommunismus.
Zwischen den wertvollsten architektonischen Objekten
befinden sich Fragmente von mittelalterlichen Kirchen die
im XI. Jahrhundert erbaut wurden.
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Pelerinaj la Locurile Sfinte (XII)
Localitatea Lod sau Lida are o populaţie mixtă, de
arabi şi evrei, şi se află la o distanţă de aproximativ 15
kilometri sud-est de Tel Aviv. La sfârşitul anului 2008,
localitatea Lod avea o populaţie de 70.000 de persoane.
Orăşel situat în imediata apropiere a aeroportului Ben
Gurion, unde se află o biserică ortodoxă, adăposteşte
mormântul şi o parte din moaştele Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe.
Despre această localitate citim în Sf. Scriptură
astfel: „Şi trecând Petru pe la toţi, a coborât şi la sfinţii care
locuiau în Lida. Şi acolo a găsit pe un om, anume Enea,
care de opt ani zăcea în pat,
fiindcă era paralitic. Şi Petru
i-a zis: Enea, te vindecă Iisus
Hristos. Ridică-te şi strânge-ţi
patul. Şi îndată s-a ridicat. Şi
l-au văzut toţi cei ce locuiau
în Lida şi în Saron, care s-au
şi întors la Domnul.“ (Fapte
9, 32-35)
Lod este un oraş antic,
el datând încă din perioada
greco-romană. Oraşul Lida,
denumirea antică a locului,
apare
menţionat
într-o
listă de oraşe canaanite a
lui Thutmose al IlI-lea din
Karnak, datând din mileniul
II î.Hr. În perioada elenistică, acest loc se afla în afara
graniţelor Iudeii, însă în perioada Macabeilor acesta
va redeveni oraş israelian. În anul 43 î.Hr, guvernatorul
sirian Cassius i-a vândut pe locuitorii oraşului drept sclavi.
Proconsulul roman al Siriei, Cestius Gallus, a devastat
oraşul în drumul său spre Ierusalim, iar în anul 68 î.Hr
acesta va fi din nou cucerit, de această data de către
împăratul roman Vespasian.
Până în epoca bizantină, oraşul Lod era deja în mare
parte încreştinat. Acesta este unul dintre locurile legendare
în care s-ar fi născut Sf. Mare Mucenic Gheorghe,
ocrotitorul Angliei, motiv pentru care, într-o vreme s-a şi
numit Georgiopolis. Cucerit de către musulmani în anul
636, oraşul Lod va fi folosit pe post de reşedinţă a regilor
filisteni. Puţin mai târziu, capitala se va muta la Ramla.
Cruciaţii vor ocupa oraşul Lod în anul 1099. Sultanul
Saladin îl va recupera, însă în scurt timp cruciaţii îl vor
cuceri din nou în anul 1191.
Pentru cruciaţii englezi, oraşul Lod avea o valoare
nepusă, ţinând cont că acesta era considerat a fi locul de
naştere al sfântului ocrotitor al Angliei - Sf. Mare Mucenic
Gheorghe. Cruciaţii vor face din acest oraş scaun al ritului
latin din zonă. Potrivit pelerinului iudeu Veniamin de
Tudela, în anul 1170 în Lod nu mai locuia decât un boiangiu
iudeu. De-a lungul perioadei otomane, în localitatea Lod nu
mai vieţuia nici un evreu, însă începând cu secolul al XlX-
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lea, aici va lua naştere o comunitate mică. Locuitorii evrei
au fost exilaţi de către arabi în anul 1921. în anul 1944,
Lida avea o populaţie de 17.000 de oameni, dintre aceştia
o cincime fiind creştini arabi. În războiul israeliteano-arab
din anul 1948, în luna iulie, Haganah şi Iegun au capturat
Lida. Locuitorii arabi au fost exilaţi, dimpreună cu cei
ce locuiau în oraşul apropiat Ramla, în total aproximativ
50.000. Această hotărâre a fost luată pentru a asigura
protecţia drumului ce leagă oraşele Tel Aviv şi Ierusalim
În orăşelul sărăcăcios Lida, în contrast cu grandoarea
Tel Avivului, acolo, la mormântul Sfântului Gheorghe,
simţi cum se uşurează povara sufletului de cele mai
apăsătoare gânduri. Atingând lanţurile cu care a fost legat
sfântul, un fior rece te face să simţi altfel dimensiunea
suferinţei. După o dimineaţă
cu soare ascuns şi briză dulce
a Mării Mediterane, seamănă
la indigo această ultimă zi cu
cea dintâi, am traversat Tel
Avivul, cu străzile croşetate
parcă din toate florile
pământului şi străjuite de
palmieri înalţi şi ne îndreptăm
spre Lida, localitate israeliană
cunoscută în lumea creştină
drept locul în care s-a născut
şi a fost înmormântat Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe.
Îţi trebuie ceva timp
pentru a putea desluşi această
punte spirituală dintre creştini
şi musulmani. Ploaia măruntă a fost un motiv pentru care
pur şi simplu ne-am strecurat de la autocar până la intrarea în
biserică, aproape în tăcere, ferind băltoacele ce până acum au
lipsit din decor. Acest aşezământ aparţine de fapt mănăstirii
ortodoxe greceşti construite aici peste ruinele vechii bazilici
creştine. Actuala biserică este închinată şi Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe, dar şi Sfinţilor Arhangheli Mihail şi
Gavriil. Urmând tradiţia vechilor biserici creştine care se
ridicau pe mormintele martirilor, şi pe locul martiriului
Sfântului Gheorghe a fost construită o biserică. Privirea ni
se luminează când, ridicând-o spre basorelieful de deasupra
uşii de la intrare, îl vezi, ca pretutindeni în icoanele ortodoxe,
pe Sfântul Gheorghe omorând balaurul.
Încă din pronaos şi până la Sfântul Altar, frescele de
o frumuseţe aparte coboară lumină peste credincioşii veniţi
să se închine în biserica ortodoxă de la Lida. Mirosul de
smină, lumina difuză şi muzica ce parcă în şoaptă curge,
intensifică această atmosferă de meditaţie şi rugăciune.
Cromatica bine echilibrată a picturii este întregită de imense
policandre poleite cu aur, lucrate într-un fascinant filigran, a
cărui vechime este evidentă. La fel şi altarul, învăluit într-o
minuţioasă îmbinare de artă şi meşteşug este de o frumuseţe
liniştitoare.
(Continuare în numărul viitor)

Pr. Gheorghe Covaci
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Poliţia de Frontieră Română
– 150 de ani de existenţă
La data de 24 iulie 1864, voievodul Alexandru
Ioan Cuza a semnat Decretul Domnesc nr. 892 prin care
a luat hotărârea să-i unească pe grănicerii moldoveni cu
cei munteni, să îi organizeze după modelul celor din Ţara
Românească, precum şi Decretul Domnesc nr. 900 prin
care Grănicerii Români se reorganizează în 4 inspecţii în
oraşele Bucureşti, Piteşti, Iaşi şi Piatra Neamţ.
Astfel, această dată este considerată şi sărbătorită
ca fiind Ziua Grănicerilor şi, mai apoi, Ziua Poliţiei de
Frontieră Române.

În plan teritorial, structurile subordonate
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră
cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale,
organele judiciare, celelalte organe şi instituţii ale statului,
cu serviciile descentralizate ale ministerelor, precum şi cu
reprezentanţi ai societăţii civile.
În zona de competenţă, Poliţia de Frontieră
Română are următoarele atribuţii generale:
• execută supravegherea şi controlul la trecerea
frontierei de stat a României, previne şi combate
migraţia ilegală şi criminalitatea transfrontalieră,

Punctul de Trecere a Frontierei Cenad

Poliţia de Frontieră Română a luat fiinţă prin
preluarea structurilor şi efectivelor Comandamentului
Naţional al Grănicerilor şi cele ale Direcţiei Poliţiei
de Frontieră, prin O.U.G. nr. 80 din 4 iunie 1999. În
prezent, Poliţia de Frontieră Română este organizată şi
funcţionează conform O.U.G. 104 din 27 iunie 2001,
aprobată prin Legea nr. 81 din 26 februarie 2002, acte
normative care au suferit actualizări permanente, fiind în
concordanţă cu prevederile europene în materie.
Poliţia de Frontieră Română face parte din
Ministerul Afacerilor Interne şi este instituţia specializată
a statului care exercită atribuţiile ce îi revin cu privire
la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat,
prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor
specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona
de competenţă, respectarea regimului juridic al frontierei
de stat, paşapoartelor şi străinilor [...], respectarea ordinii
şi liniştii publice în zona de competenţă, în condiţiile
legii.
În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia de
Frontiera Română cooperează cu celelalte instituţii ale
statului care au atribuţii privind asigurarea ordinii de
drept şi colaborează în acest sens cu cetăţenii, în condiţiile
legii.
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Sfaturi de sezon pentru
gospodarii cenăzeni
În momentul scrierii
acestor rânduri, agricultorii
cenăzeni se pregătesc de
începutul campaniei de recoltare a cerealelor păioase, în
unele cazuri pe terenurile mai
ușoare lucrarea de recoltare a
orzului fiind în plină derulare.
Producțiile evaluate a
fi obținute în acest an, atât la
orz, cât și la grâu, sunt undeva
în jur de 4.000-5.000 kg/ha sau
ceva mai mult, în funcție de
tehnologiile folosite de către agricultori.
Caracteristic pentru anul 2014 au fost costurile de
producție mult mai mari decât în alți ani. Acestea au fost
generate de apariția masivă atât a bolilor foliare, cât și a
dăunătorilor, fiind necesare două-trei sau uneori chiar și
patru tratamente.
Cauza apariției acestora a fost pe de-o parte iarna
blândă care a favorizat dezvoltarea foliară, dar și fertilizarea
unilaterală cu azotat de amoniu. Nici prețurile nu se arată
prea încurajatoare pentru producători, astfel că nu se arată
a fi nici rezultate financiare deosebite în acest an. Din
punct de vedere al lucrărilor caracteristice, perioada iulieaugust cea mai importantă lucrare agricolă este recoltatul
grâului, recoltatul orzului presupunând că s-a încheiat în
luna iunie.

Document de la Direcţia Judeţeană Timis a Arhivelor
Naţionale, din anul 1946

•

•
•

precum şi orice altă încălcare a regimului juridic
al frontierei de stat;
apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea
persoanelor, proprietatea publică şi privată,
celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor
şi comunităţii;
realizează controlul documentelor pentru
trecerea frontierei de stat în punctele de trecere
deschise traficului internaţional, [...};
asigură derularea fluentă, corectă şi civilizată a
traficului de călători şi mărfuri prin punctele de
(Urmare în pag. 15)

Comisar şef de poliţie

Tiberiu-Ioan BOCIAT

Şeful Punctului Comun de Contact CenadKiszombor
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Depozitarea producției se face în magazii
dezinfectate în prealabil cu unul din produsele Reldan 10
ml/20 mp, Actelic K’Obiol 10 ml/2 l apă, K’Othrine etc.
Doza de 10 ml se dizolvă în 2 l de apă și se administrează
pe 20 mp de spațiu de depozitare. Umiditatea de depozitare
a boabelor nu trebuie să depășească 13-14%, pentru o
depozitare mai bună în strat mai gros. După recoltarea și
eliberarea terenului se trece la executarea arăturilor sau
scarificărilor, după caz dându-se prioritate parcelelor care
vor fi însămânțate în toamnă.
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În grădina casei, având în vedere deficitul de apă
semnalat, se acordă prioritate udărilor, știut fiind faptul că
răsadurile de ardei, roșii, vinete sunt în plină dezvoltare.
Atenție mărită la aplicarea udărilor la varza de toamnă nu
demult plantată și care este mare iubitoare de apă.
La fel, atenție sporită trebuie acordată tratamentelor
pentru combaterea bolilor și dăunătorilor. Dintre bolile
mai des semnalate la legume în această perioadă amintim
mana, care se manifestă atât la tomate, cât și la ceapă,
cartofi și castraveți.
Pericolul pentru acestea din urmă culturi nu este
așa de mare, întrucât ele urmează a fi recoltate și au fost
efectuate tratamente anterior. Altă boală caracteristică
tuturor speciilor legumicole este putregaiul cenușiu care
se manifestă la fasole, ceapă, castraveți etc. Se combate cu
unul din produsele Teldor 500 SC 0,08% sau Rovral 500 SC
0,1%. Dintre dăunătorii legumelor amintim: păduchii de
frunze, musculița albă, buha verzei, gândacul de Colorado,
păianjenul roșu. Combaterea se face prin tratamente foliare
cu una dintre substanțele: Decis Mega 50 EW 0,025%,
Confidor Energy 0,15%, Calypso 40 SC 0,02% etc.
Și la pomii fructiferi există dăunători specifici care
apar în această perioadă, dintre care amintim: omizile

defoliatoare, păduchii de frunze, cotarii, omizile minatoare,
viermele merelor. Dintre bolile specifice sunt: monoliozele,
făinarea mărului, reapănul mărului, diferite forme de
putregaiuri etc.
Pentru combaterea eficientă atât a bolilor, cât și a
dăunătorilor, tratamentele se execută complexat cu una
dintre combinațiile de substanțe:
Teldor 0,08% + Decis Mega 0,015% sau Score 0,02%
+ Calypso 0,02% sau Rovral 500 Sc 0,1% + Karate Zeon
0,02%.
În cazul apariției atacului de acarieni se poate folosi
Nissorun 0,3% sau Envidor 0,06%.
La vița de vie, în perioada creșterii boabelor și a
compactării ciorchinilor se pot manifesta: mana, făinarea
și putregaiurile spre sfârșitul perioadei. Dintre dăunători
amintim moliile și acarienii. Tratamentele se execută
complexat, cu amestecuri de substanțe ca:
Dithane M45 0,2% + Carbedazim 0,1 % + Decis
Mega 0,15 % sau Ridomil Gold 0,3 % + Topsin 0,1 % +
Novadin 0,2 % sau Funguran 0,3 % + Folicur Solo 0,1 % +
Envidor 0,06 %.

Ing. G. Ivașcu
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Pescar cenăzean

Amalgam

Ziua Pescarilor Cenăzeni

(urmare din pag. 12)

După cum v-am informat în numărul trecut al
revistei „Cenăzeanul“, în data de 9 iunie a.c., a doua zi
de Rusalii, s-a sărbătorit „Ziua Pescarilor Cenăzeni“,
eveniment deja intrat în tradiția locală. La reuniune au
participat mai mulți pescari din Cenad, însă au fost și
pescari din Sânnicolau Mare.
Din informațiile primite de la Dorin Dronca,
numărul de concurenți înscriși a fost de 40, fiind
reprezentate toate categoriile de vârstă. Pentru copii (sub
14 ani) și pentru pensionari nu a fost percepută nicio taxă
de participare, ceilalți pescari contribuind cu 30 de lei de
persoană.

creată fiind una de bună dispoziție și destindere.
În final, pescarii și-au propus ca și anul viitor să se
întâlnească și să sărbătorească Ziua Pescarilor Cenăzeni cel
puțin în număr la fel de mare.

Pescari cenăzeni
pe alte meleaguri (III)

Ne bucură faptul că, pe lângă pescari, au participat
și reprezentante ale sexului frumos. Evenimentul a fost
organizat de Asociația Culturală „Concordia“ din Cenad
și sprijinit de primarul comunei, Nicolae Crăciun, pe care
îl felicităm pe această cale pentru noua calitate dobândită
și anume aceea de bunic.
Ca program de desfășurare putem să spunem că au
existat două părți distincte.
Slujba religioasă, din prima parte, s-a desfășurat la
Biserica ortodoxă română din localitate luni, 9 iunie, la
ora 17. Fiecare participant a venit cu o undiță care a fost
binecuvântată de preotul român Gheorghe Covaci și de cel
sârb, Radoslav Stoicov. În continuare s-au făcut rugăciuni
de mulțumire și sănătate și, de asemenea, rugăciuni de
pomenire a pescarilor trecuți în eternitate.
Masa pescărească, din cea de-a doua parte a
programului, s-a desfășurat la Casa Germană, pusă la
dispoziție prin bunovoința proprietarului, dl Herzi. La
pregătirea meniului pescăresc și-au dat concursul mai
mulți bucătari, dintre care îi amintim pe Mita Sivaciki și
Fane Maxim în calitate de bucătari principali.
Ca băuturi s-au servit sucuri, apă minerală, țuică,
vin, cafea, ambientul fiind asigurat prin muzică populară
de bună calitate. În timpul și după masă s-au spus glume
și s-au depănat diverse întâmplări pescărești, atmosfera
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Reiau, în continuare, povestea întâmplărilor trăite
pe Dunăre în zona Divici de-a lungul mai multor ani.
Încep cu o rectificare a numelui profesorului meu într-ale
pescuitului pe Dunăre, ofițer la Batalionul de Grăniceri
Moldova Nouă și anume în loc de Mihai Popovici numele
este de Mihai Petrovici. Partidele de pescuit la care am
participat în perioada de dinainte de revoluția din 1989
mi-a rămas în minte mai ales prin mărimea și multitudinea
peștilor prinși. Partidele se desfășurau după un anumit tipic
și anume când „mergea“ peștele, mă suna Mihai la Cenad
(asta se întâmpla la sfârșit de săptămână), eu îmi puneam
undițele și alte bagaje în mașină și direcția Moldova Nouă.
Ajungeam, în general, sâmbătă seara târziu și după ce
ciocneam un pahar de bun venit, tonul la somn.
Dimineața ne trezeam devreme și porneam spre
Divici, unde la pichetul de grăniceri găseam barca de lemn
a lui Mihai legată la pontonul pichetului. Partida de pescuit
ținea toată ziua, iar seara plecam de la Divici spre Cenad.
Menționez că distanța între cele două localități de graniță
este de aproximativ 250-260 km și o parcurgeam cu „Dacia
1300“ din dotare, care funcționa cu un carburant foarte
utilizat pe vremea aceea și anume gazolină, îmbunătățită
cu tetraetil de plumb. Oricum, puterea era mult mai mică
decât cea a benzinei, lucru resimțit mai ales la urcarea pe
dealul Piatra Albă din zona satului Radimna, un deal cu
aspect de munte prin pantele abrupte pe care le are. În
numerele viitoare voi relata câteva partide de pescuit atât
din acea perioadă, cât și din cea postrevoluționară.
Vă dorește fir întins,

pescar de serviciu G. Ivașcu
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trecere a frontierei de stat;
• asigură aplicarea prevederilor tratatelor,
acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor cu
privire la frontiera de stat şi la controlul trecerii
frontierei, încheiate de România cu statele vecine;
• asigură supravegherea, întreţinerea şi controlul
semnelor de frontieră;
• organizează şi realizează cooperarea, în domeniile
specifice de activitate, cu organele similare ale
statelor vecine, ale altor state sau comunităţi de
state;
• organizează acţiuni pentru descoperirea şi
identificarea persoanelor care au încălcat sau
despre care se deţin date că intenţionează să
încalce normele regimului juridic al frontierei
de stat, precum şi alte prevederi legale stabilite în
competenţă;
• constată contravenţiile şi aplică sancţiunile
contravenţionale, potrivit legii;
• participă, împreună cu autorităţile teritoriale
pentru protecţia mediului şi cu organele de
frontieră ale statelor vecine, după caz, la luarea
măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor
ecologice şi a producerii daunelor, precum şi, în
caz de accidente care afectează factorii de mediu,
la eliminarea efectelor acestora;
• organizează şi coordonează, prin Punctul Naţional
de Contact Frontex din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei de Frontieră, activităţi sub
egida Agenţiei Europene pentru Gestionarea
Cooperării Operative la Frontierele Externe ale
Statelor Membre ale Uniunii Europene, denumită
în continuare Agenţia Frontex, pe teritoriul
României;
• desfăşoară activităţi pentru constatarea faptelor
penale şi, prin organele de cercetare penală ale
poliţiei judiciare din cadrul Poliţiei de Frontieră
Române, efectuează cercetări în legătură cu
acestea, conform legii;
• exercită orice alte atribuţii stabilite prin lege [...]
Atribuţiile generale conferite de lege Poliţiei
de Frontieră Române, în totalitetea lor, se regăsesc în
Capitolul IV – Atribuţii, Secţiunea 1 – Atribuţiile Poliţiei
de Frontieră Române, art. 21.
Ca şi o atribuţiune specifică a structurii, cu aplicabilitate
la zona comunei Cenad, este şi cea prevăzută de art. 22
lit. e), respectiv: „Participa la supravegherea, controlul şi
asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic şi
piscicol natural, prin prevenirea şi combaterea vânatului
şi pescuitului ilegal, precum şi a exploatării ilegale a altor
resurse biologice şi nebiologice din apele aflate în zona de
competenţa”
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Simpozion județean la Variaș
Școala Gimnazială din Variaș a fost sâmbătă, 17
mai 2014, gazda celei de-a IX-a ediții a simpozionului
județean cu genericul „Oameni, evenimente, tradiții din
Banatul de Câmpie“, eveniment organizat de Școala
Gimnazială Variaș, Primăria Variaș, Consiliul Local
Variaș și Consiliul Județean Timiș. Au prezentat lucrări:
Miodrag Ciurușchin, Alexandru Gyris, Zoran Marcov,
Dușan Baiski, Claudiu Călin, Libomir Stepanov, Ion Traia,
Iavorca Marcov Iorgovan, Florin Zamfir, Miroslav Rosici
și Nuțu Rabota-Vlad. Desigur, recunoașteți multe dintre
numele pomenite mai sus, fiindcă persoanele în cauză
au participat la numeroase ediții ale Asociației Culturale
„Concordia“ din Cenad unde, la fel, au prezentat diverse
lucrări.
Relația cu varieșenii este importantă pentru Cenad,
în primul rând fiindcă este vorba de istoria locală, în care
destinele celor două localități au fost aproape aceleași, iar
munca de cercetare pentru o comună poate servi ca material
documentar și pentru cercetătorii istoriei celeilalte comune.

Dușan Baiski

Din albumul de familie

Colecția: Lieselott Bender
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Jurnal de croazieră cu nava
„MSC Orchestra“,
7-15 aprilie 2014 (II)
Seară de seară am mers la teatru, la spectacole tip
cabaret cu tematică, muzică italiană, franțuzească, french
cancan, muzica anilor ´60-´80, muzica de operă etc. Un
tenor şi o altistă de mare clasă aveau voci lucrate, superbe;
mai erau acrobaţi de elită, echipă de dansatori, gimnaşti,
costume strălucitoare, prestidigitatori, totul desfăşurânduse cu acompaniamentul unei muzici inspirate, sub jocuri
de lumini. Un singur of aveam, durau în jur de 30 de minute doar... Dimineața, după micul dejun, în zilele în care
eram pe mare participam la atractive lecții de aerobic, yoga
sau dans și făceam plajă și baie în piscine cu jacuzzi. Dacă
veniți însoțiți de prieteni, există posibilitatea de a suna
dintr-o cabina în alta. Toate elementele de la bordul navei
„MSC Orchestra“ se îmbină armonios pentru a creea un
cadru extraordinar în care să te simți fericit. Masa de seară
se servește în două ture la restaurantul „Villa Borghesse“,
prima începând cu ora 19 și a doua începând cu ora 20,30.

Pentru cei obișnuiți cu cina mai devreme, însă, există un
bufet suedez numit „La Piazetta cu de toate“, care se deschide
începând cu ora 19. Meniul include o varietate de salate,
aperitive, supe, feluri principale și deserturi delicioase,
pasagerii pot servi mai multe porții dacă doresc, totul este inclus în tariful de croazieră. Ritualul ceaiului de
după-amiaza te duce cu gândul la vechi seriale englezești.
Stewarzii nu lucrează doar în timpul zilei, ci revin și seara
în timp ce servești cina la restaurant, îți pregătesc patul
pentru culcare și îți lasă programul activităților de la bord
pentru a doua zi. Încă un sfat, și nu numai pentru cei mai
tineri: nu ratați plimbări prelungi pe covertă, la ceas de
seară, sub stele, în adierea blândă a brizei.
Marți, 8 aprilie – zi petrecută la bordul navei:
piscină, plajă, minigolf etc., iar seara am participat la Gala
Cocktail la „The Savannah Bar“, oferită de comandantul
navei, Giuseppe Galano, unde am fost tratați cu șampanie,
sucuri și alte băuturi fine, cocktail urmat de un spectacol
de bun venit la „Covent Garden Theatre“. A fost o seară
plină de eleganță, fotografii făcute cu dl. Giuseppe Galano,
apoi prezentarea de către comandant a persoanelor din
conducerea navei, printre care am remarcat și doi români.
Miercuri, 9 aprilie - dimineața pe la 9, am ajuns
la prima noastră destinație, Málaga. După o scurtă plimbare dinspre Piaţa Aduana, ajungem faţă în faţă cu impresionantul zid al cetăţii Alcazaba, un punct important de

referinţă în Málaga. Fortăreaţa datează din secolul al VIIIlea, cu toate că cea mai mare parte a structurii aparţine secolului al XI-lea. După ce admirăm cetatea de la distanță,
ne îndreptăm pașii spre centrul orașului pentru a vizita catedrala. Aceasta a fost construită între anii 1528 şi 1782, în
apropierea unei moschei. Deşi în planurile iniţiale apăreau
două turnuri, în lipsa banilor a fost terminat doar un turn.
De aici vine numele popular al catedralei, „La Manquita“,
ceea ce s-ar traduce prin expresia „cu o singură mână“.
Combinaţia de stiluri este evidentă, deoarece catedrala s-a
construit de-a lungul a 254 de ani de muncă; predomină
stilul renascentist, dar se poate observa o combinaţie a stilurilor gotic, baroc, izabelin, neoclasic etc. În exterior se
pot observa trei arcuri cu cele trei porţi de acces decorate
cu marmură de diferite culori. Deasupra porţilor există
medalioane: cele de la porţile laterale reprezintă patronii
din Málaga, Sf. Ciriaco și Sf. Paula, iar medalionul central
reprezintă o scenă biblică. Málaga este al cincilea oraş ca
mărime din Spania, situat într-un golf din sudul Andaluciei. Are o atracţie specială datorită culturii, tradiţiilor, gastronomiei, climei demne de invidiat și ospitalității locuitorilor. Litoralul este protejat de dealuri împotriva vânturilor

nordice și se beneficiază de cea mai bună temperatură. În
mod special, Málaga este renumită pentru peştele prăjit, de
diferite specii locale - sardine. În zona Palo se poate degusta cel mai proaspăt peşte din Málaga. În centrul oraşului se
află splendidele grădini din Alameda, iar la ieșirea nordică
a oraşului, găsim parcul botanic istoric „La Conception“,
în stil englezesc, care are o vechime de 150 de ani. Dintre personalitățile marcante care s-au născut în Málaga
se numără artistul plastic Pablo Picasso și marele actor și
cântăreț spaniol Antonio Banderas. În concluzie, Málaga
reprezintă una dintre destinaţiile turistice importante
din Spania, orice vizitator putând să o identifice printr-o
minunată vacanţă. Am fost pentru prima data în Málaga,
am descoperit un oraș foarte simpatic (care seamănă, întrun fel, cu Barcelona, doar la scară mai mică), cu străduțe
înguste, foarte curate, pardosite cu dale de piatră şi străjuite
de vechi clădiri, bine întreţinute, cu ferestre înalte și flori în
ferestre, cu multă verdeață și trandafiri japonezi, cu mozaicuri și bucăți colorate de faianță pe toate clădirile, un amestec de vechi și nou, de turiști de toate națiile și malaguenezi
autentici. Ne luăm rămas bun de la acest minunat oraș andaluz și în jurul orei 17,30 plecăm spre Lisabona.
(Continuare în numărul viitor)
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